ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU
Số: 2349/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pleiku, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra thành phố Pleiku
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU
Căn cứ Điều 29 và Điều 57 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,
từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Điều 9 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Thông báo số 1331-TB/BTCTU ngày 25/10/2019 của Ban Tổ chức
Thành ủy (Thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku) về việc thống nhất
nhân sự bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra thành phố; Văn bản số 477/TTr-VP ngày
07/11/2019 của Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra;
Theo đề nghị của phòng Nội vụ thành phố tại văn bản số 991/PNV-CCVC
ngày 08/11/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra thành phố đối với ông Trần Trung
Kiên, Phó Chánh Thanh tra phụ trách chung Thanh tra thành phố kể từ ngày
12/11/2019.
Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định và được hưởng
phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ
thành phố, Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông
Trần Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra tỉnh Gia Lai (B/cáo);
- TTr Thành uỷ (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Lưu: VPUB, NV.
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